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 :توجه

  این رساله در حال تکمیل است



 

 

 

 سیستم ارجاع

 

 

ایي اعویٌبى  ٍ کٌذ هی ایدبد دسهبى ٍ ثْذاضت سیستن سغَح توبم ثیي تٌگبتٌگی استجبط هؤثش، اسخبع سیستن یک

ثِ ّضیٌِ اثشثخطی  ّوچٌیي. دسیبفت ًوبیٌذ تشیي هکبىًضدیک دسافشاد  سا هوکي هشاقجت ثْتشیي تب سا ایدبد هی کٌذ

ایي ًَع سیستوْب  اص حوبیت. کٌذ هی کوک اٍلیِ ثْذاضتی ّبی هشاقجت خذهبت ٍ ّب ثیوبسستبى خذهبت دسیبفتی اص

 اص ثسیبسی دس. کٌذ هی کوک ثْتش کیفیت ثب خذهبت ثِ دستشسی افضایص ٍ ظشفیت ایدبد ثِ تدشثِ ثب کبسکٌبىٍ 

 ضًَذ، هی دیذُ 2سغح  هشاکض دس ٍ سشپبیی کلیٌیکْبی دس کِ هطتشیبًی اص ثبالیی ثخص تَسؼِ، حبل دس کطَسّبی

 ثْذاضتی سیستن ٍ هطتشی ثشای کوتش ّضیٌِ ثب اٍلیِ ثْذاضتی ّبی هشاقجت هشاکض دس هٌبست عَس ثِ تَاًٌذ هی

. ضًَذ هشاقجت

 هَاسد صیش کوک ًوبیذ ثِ تَاًذ هی خَة اسخبع سیستن یک 

 پشداصًذةکوتشی  ّضیٌِ ٍ ضذُ ثشخَسداس ثْیٌِ هشاقجت اص هٌبست حذ دس هطتشیبى 

 ضَد استفبدُثِ غَست ثْیٌِ ٍ ثب ّضیٌِ ّبی کوتش  ثیوبسستبى اهکبًبت اص 

 کٌٌذ پیذا دستشسی سشیؼتش ثِ آى تَاًٌذة داسًذ ًیبص تخػػی خذهبت ثِ کِ هطتشیبًی •

 اػتوبد ثیطتشی ثِ آًْب پیذا ضَد ٍ گشفتِ قشاس استفبدُ هَسد خَثی ثِ اٍلیِ ثْذاضتی خذهبت 

 

 سیستن یک هْن ّبی هؤلفِ .یک سیستن اسخبع سا دس ًظش گشفت ّبی قسوت کلیِ ثبیذ ،هدوَػِثِ ػٌَاى یک 

 ثب هتٌبست تَاًٌذ هی ایٌْب. اًذ ضذُ دادُ ًطبى 1 ضکل دس اسخبع خشیبى ٍ ضذُ آٍسدُ 1 ضوبسُ کبدس دس اسخبع

 :هَاسد صیش هی ثبضذ تأثیش تحت خبظ کطَس ّش دس اسخبع سیستن ػولکشد ٍ عشاحی. ضًَذ تٌظین هحلی هَقؼیت

 

 



 

: بْداشتی ّای سیستن در کٌٌدُ تعییيعَاهل 

 تشتیجبت آهَصش؛ ظشفیت هتخػع؛ پشسٌل ثَدى دستشس دس ،تش پبییي حٍسظ ٍ تَاًبیی ّبی ّب قبثلیت 

 ّب سٌت ٍ سیبسی هسبئل ، فشٌّگی هَضَػبت سبصهبًی

 ؛ّب ثیوبسی ثبس ٍ الگَ ضْشی؛ هشاکض ثیي هسبفت. خوؼیت تشاکن ٍ اًذاصُ: هبًٌذ ، ػوَهی ّبی کٌٌذُ تؼییي 

 دسهبًی خذهبت ّضیٌِ پشداخت تَاًبیی ٍ تقبضب هیضاى

 

 ٍ دالیل ارجاع اصطالحات تعریف

 سیستن اص سغح یک دسی اص فشاّن کٌٌذگبى خذهت یک آى دس کِ ضَد تؼشیف سًٍذی ػٌَاى ثِ تَاًذ هی اسخبع

 اص کوک ًیبص ثِ ثبلیٌی، ٍضؼیت یک هذیشیت ثشای (هْبست ، تدْیضات ، داسٍ) کبفی هٌبثغ داضتي ػلی سغن ،سالهت

 اغلی دالیل. داضتِ ثبضذ (ٍ احتوبال ثیطتش ثشای آى ًَع خذهت ) هتفبٍت ثغاهي ثب هتفبٍت یب هدْضتش هشکض یک

: اص ػجبستٌذ سٍتیي یب اضغشاسی اسخبع ثِ غَست ثشای گیشی تػوین

 هطتشی هَسد دس هتخػع ًظش خستدَی 

 ِهطتشی ثشای هتفبٍت یب اضبفی خذهبت دًجبل ث 

 ِهطتشی هذیشیت ٍ پزیشش دًجبل ث 

 ِدسهبًی ٍ تطخیػی اثضاسّبی اص استفبدُ دًجبل ث 

 یک اهکبى آًْب ٍ ضَد هی ًبهیذُ (آغبصیي)اٍلیِ  کضاهش ػٌَاى ثِ ضَد  هی ضشٍع اسخبع فشآیٌذ دس آًْب کِ اهبکٌی

 اهبکٌی .(کٌیذ هشاخؼِ 1 ًوًَِ اثضاس ثِ) کٌٌذ هی فشاّن هطتشی ٍضؼیت ٍ ضشایظ س حستة سا اسخبع ثِ سغَح دیگش

 فیذثک  آًْب ، فشایٌذ پبیبى دس ٍ ضَد هی ًبهیذُ کٌٌذُ دسیبفت اهبکي د،ىپزیش هی سا ًظش هَسد ٍ ثیوبساى ّب پشًٍذُ کِ

 کٌیذ هشاخؼِ) است ضذُ اًدبم کبسی چِ کِ دّذ اعالع اٍلیِ هشکض ثِ تب کٌٌذ هی تْیِ ّب فشم پبییي قسوت دس سا

.  (1 ًوًَِ ًوًَِ ثِ

 ًوًَِ ًوًَِ ثِ) خذهبت دٌّذُ اسائِ کضاهشٍدس  ثجت ضذُ  سیستویدس  داخل ٍ خبسج ثِ اسخبػْب کلیِ اص لیستی ثبیذ

صهبى اسخبع  ،هکبًی کِ اسخبع دادُ ضذ ضذُ، اسخبع ثیوبس ضبهل ضذُ ثجت اعالػبت. ًگْذاسی گشدد (کٌیذ هشاخؼِ 2

 سٍضي خَاّذ ضذ کِ آیب پشًٍذُ ثستِ ضذُ است یب خیش؟  سیستنضوي آًکِ دس آى . ٍ ػلت اسخبع هی ثبضذ

 . ؟ّوچٌیي ثبیذ هطخع ضَد کِ اسخبع ثِ دسستی غَست گشفت یب خیش 

 فْشستی چٌیي. دس اختیبس هی ثبضذ ٍیژُ هشاقجت خذهبت دٌّذُ اسائِ ّبی سبصهبى کلیِ لیست کطَسّب اص ثؼضیدس 

 چٌیي کِ خبیی دس. کٌذ تسْیل سا خبظ هشاخؼِ ثشای خذهبت دٌّذُ اسائِ تشیي هٌبست خستدَی تَاًذ هی

. ثبضذ سٍص ثِ توبس اعالػبت کِ است هْن گیشد، هی قشاس استفبدُ هَسد فْشستی



 

 

 هَضَعات هرتبط با سیستن سالهت -ارجاع سیستن ّای هؤلفِ تشریح

 هراقبت کیفیت ٍ (خصَصیچِ  ٍ تیلچِ دٍ) خدهات دٌّدگاى ارائِ

 ثِ غَست خذهبت دٌّذگبى اسائِ ثیي سٍاثظچگًَگی  کٌذ، کبس هوکي ضکل ثْتشیي ثِ اسخبع سیستن یک ایٌکِ ثشای

 خذهبت خولِ اص ثْذاضتی، سیستن سغَح توبم. ضَد هی هَافقت اسخبع ّبی سٍیِ ٍ تْیِ ضذُ ٍ ثش سش اغَل سسوی

  ّوِ هَاسد صیش هی ضَد ضبهل ایي. کٌٌذ کبس دسستی ثِ ثبیذ اٍلیِ، ثْذاضتی ّبی هشاقجت

 ثبضذ ّب ثِ سٍضٌی هطخع هحذٍدیت ٍ ّب هسئَلیتّب   ًقص 

 دس اختیبس ثبضذ دس سغَح هختلف دسهبًی ثشای ثیوبسی ّب هشاقجت ّبی پشٍتکل 

 •هی اًدبم اسخبع فشم تَسظ کلی عَس ثِ استجبعبت. دس اختیبس ثبضذ هٌبست ًقل ٍ حول ٍ استجبعی ٍسبیل 

 دس. ثبضذ یب دیگش اثضاسّبی استجبعی هٌبست دیگش فکس ،تلفي عشیق، اص تَاًذ هی ایي ثش ػالٍُ اهب ضَد

 ّبی سیستن است هوکي د،ىًجبش دسهبًی هشاکض ثشای آهجَالًس اسائِ ثِ قبدس یدٍلت ثخطْبی کِ ضشایغی

 ثکبس گشفتِ ضًَذ خبهؼِ دس هستقش ًقل ٍ حول

 

 ثِ هٌدش کِ است ضبیغ هطکل یک دس سغَح پبییي تش ٍ ػذم اًدبم خذهت هوکي دس آى سغَح خذهبت صدى دٍس

 پبییي، سغَح دس هشاقجت کیفیت ٍ هٌبثغ ثَدى دستشس استقب ٍ دس. ضَد هی ثبالتش حٍسظ دسٍ ضلَغی   اصدحبم

 ضشٍسی ،هطتشی ًظش اص اػتجبس ٍ خزاثیت ایدبد ثشای اٍلیِ ثْذاضتی ّبی هشاقجت خذهبت تقَیت  -است اٍل اٍلَیت

. است

 سا خَد اٍلیِ خذهبت کِ کسبًی  کشدى خذا ثشای تَاًٌذ هیًَثت دّی  ّبی سیستن اصدحبم، پش ّبی ثیوبسستبى دس

 هَاسد اهب) کٌٌذ غجش تش عَالًی ثبیذ چشا کِ ضَدهی  دادُ تَضیح ثکبس گشفتِ ضذُ ٍ ثشای آًْب  صًٌذ هی دٍس

 کِ افشادی ثشای ثیطتش ّبی ّضیٌِ ایي، ثش ػالٍُ . (دىضَ ٍیضیت سشػت ثِ ثبیذ ّویطِ خذی ثسیبس هَاسد ٍ اضغشاسی

 قیوت گشاى اهکبًبت ایي اص ضشٍسی غیش استفبدُ هْبس ثِ است هوکي سسٌذ، هی ثبالتش هشاکض ثِ اسخبع ًبهِ ثذٍى

.  کٌذ کوک

 هشاقجت ثبیذ کدب دس ٍ چگًَِ کِ است ضشٍسی هشدم ثِ سسبًی آگبّی ثشای ػوَهی فطشدُ آهَصضْبی ٍ استجبعبت

 غَست دس تش پبییي سغح اهکبًبت کِ ًذک ایدبد سا اػتوبد ایي ٍ فت ًوبیٌذادسی هختلف سغَح دس سا سالهت ّبی

. دٌّذ اسائِ قجَلی قبثل کیفیت ثب خذهبت دتَاى هی ًیبص

 

 سازهاًْا درگیری ٍ عولکرد اًتظارات



 

 اص پیشٍی ٍ ،ثیوبساى سا ثِ غَست هٌبست اسخبع دٌّذ ،سا سػبیت ًوبیٌذ اسخبع قَاًیي خذهبت دٌّذگبى اسائِ اگش

 عَس ثِ اسخبع سیستن ،داضتِ ثبضٌذ (ضَد هی اػوبل سیستن ایي کِ خبیی دس) هشاقجت ضذُ تَافق ّبی پشٍتکل

 داضتِ اًتظبس هذیشاى هحلی اص ثبیذ (ثْذاضت ٍصاست هثبل ػٌَاى ثِ) هلی هسئَلیي دس سغح . کشد خَاّذ ػول هؤثش

 . دس حبل استقبست  اسخبع سیستن کِ ضَد حبغل اعویٌبى تب دٌّذ اًدبم سا الصم اقذاهبت ثِ عَس پیَستِ کِ ثبضٌذ

 ٍ پشستبسی ٍ پضضکی ّبی داًطکذُ دس هٌبست آهَصش ثِ ًیبص ای حشفِ هذاٍم ػولکشد اص سغح ایي ثِ دستیبثی ثشای

. ثَد خَاّذ اسخبع هشاحل ثِ هشثَط استبًذاسدّبی تؼییي دس پشستبسی ٍ پضضکی ای حشفِ ّبی اًدوي هطبسکت

 

 

 هراکس اٍلیِ ارائِ خدهات

 دسهبى ٍ ثْذاضت کبسکٌبى کِ است هْن کٌذ، هی هشاخؼِ خذهبت سالهت هشاکض ثِ ثیوبس یک کِ ٌّگبهی 

 ،ثب ثیوبساى سفتبس ًوَدُ ٍ حشین خػَغی آًْب سا حفظ ًوبیٌذ احتشام ثب داضتِ ثبضٌذ ٍ حضَس آًْب دس هَقغ ثِ

 .دىکي ضٌبسبیی سا آًْب ًیبصّبی ٍ دىثطٌبس سسویت ثِ سا آًْب فشٌّگی اػتقبدات

 ّبی پشٍتکل ثِ ثبیذ دسهبى ٍ ثْذاضت کبسکٌبى ضَد،هی  استفبدُ کطَس دس هشاقجت ّبی پشٍتکل اص اگش 

 ّب پشٍتکل. ثبضٌذ داضتِ کبهل دستشسیآضٌبیی ٍ  خذهبت اص سغح آى ثشای ضذُ تَافق هلی یب ای هٌغقِ

 دس سا ضَد اسسبل ثبیذ کِ هستٌذاتی ٍ اعالػبت خضئیبت ٍ اسخبع ثشای سا هختلف احتوبلی ضشایظ ثبیذ

 .ثشگیشد

 ّشگًَِ ٍ کٌٌذ هی آٍسی خوغ سا هشثَط اعالػبت کٌٌذ، هی اسصیبثی سا هطتشی دسهبى ٍ ثْذاضت کبسکٌبى 

ػالین حیبتی سا  کلیِ ثبیذ کبسکٌبى سالهت اضغشاسی، ضشایظ دس. دٌّذ هی اسائِ هشکض آى دس سا الصم هشاقجت

حیبتی ثیوبساى توبم سؼی خَد سا ثکبس ثگیشًذ تب اص ایي ٍ تب حذاهکبى دس پبیذاسی ٍ حفظ ػالین  چک ًوَدُ 

 .دىثشسبى حذاقل ثِ سا ثیطتش آسیت ّشگًَِ عشیق

 تحلیل ٍ تدضیِ ٍ آٍسی خوغ ثْذاضت کٌبىکبس کِ گیشد هی غَست آى اص پس اسخبع ثشای گیشی تػوین 

ػذم  یهؼٌب ثِ اسخبع ثِ تػوین. دادُ ثبضٌذ اًدبم ساٌّوب ػٌَاى ثِ هشاقجت پشٍتکل اص استفبدُ ثب سا اعالػبت

 کفبیت اسائِ کٌٌذُ خذهت ًیست

 

 

 در هراکس اٍلیِ ارائِ خدهات ارجاع یکردّاعول



 

 اسخبػی  صهبى ّش کِ هغوئي هی سبصد خذهبت، اسائِ ضجکِ سشاسش ثشای  ضذُ استبًذاسد اسخبع فشم یک

 هٌظَس ثِ اسخبع فشم. (کٌیذ هشاخؼِ 1 ًوًَِ اثضاس ثِ) ضَد هی اسائِ ضشٍسی اعالػبت ّوِ ،غَست هی پزیشد

 تکویل سا خبسج ثِ هشاخؼِ یب اغلی ثخص اٍلیِ هشکض  -است ضذُ عشاحی خْت دٍ ّش دس استجبط تسْیل

 اص قجل کِ دسهبًی ّشگًَِ ثبلیٌی، ّبی یبفتِ اص کتجی پشًٍذُ ثب ّوشاُ ثبیذ کٌٌذُ هشاخؼِ ثیوبس ّش. کٌذ هی

سستبدُ فثِ ّوشاُ ثیوبس  ثبیذ اسخبع فشم. . سا دس ثش داضتِ ثبضذ اسخبع  ثشای ٍیژُ دالیل ٍ اسخبع غَست گشفتِ

 ثِ ،ضذُ پش دقت ثب اسخبع ثشگِء. ضَد هی اػضام هشکضی چِ ثِ ثیوبس کِ کٌذ هطخع هطخػبً ٍ ضَد

 .ٍ ثِ دسستی پزیشش گشدد هَقغ ثِ تب کٌذ هی کوک هطتشی

 هی الصم هی اضغشاسی ٍضؼیت هَسد دس ثخػَظ پزیشش هشکض ثب استجبط هستقین ثشقشاسی ضشایظ ثشخی دس 

 خذهت کٌٌذُ دسیبفت هشکض ثِ سا آًْب اص کبسکٌبى ییکالصم است  ثبضذ، ثیوبس ضذیذا هطتشی اگش. ضَد

 .کٌذ یّوشاُ

 کِ است هْن ثٌبثشایي ثبضذ، کٌٌذُ ًبساحت یب تشسٌبک آًْب خبًَادُ ٍ هطتشی ثشای است هوکي اسخبع تػوین

 :دٌّذ اسائِ صیش هَاسد هبًٌذ سا هطتشی ثِ هشثَط اعالػبت ٍ ثبضٌذ داضتِ ّوذلی یثْذاضت کٌبىکبس

 هشاخؼِ ػذم اص ًبضی خغشات ، اسخبع اّویت ٍ دالیل 

 . ًَُقل ٍ حول ٍ هحل  -خذهت دسیبفت هحل ثِ سسیذى ًح 

 سبیش اتفبقبت احتوبلی دس هشکض پزیشًذُچِ کسی  تَسظ ٍیضیت ٍ 

 آًْب ثبصخَسد ٍ پیگیشی سًٍذ 

. ًوبیٌذ آًْب کوک صیبدی خبًَادُ ٍ اسخبع ثیوبس پیبهذّبی غحیح دسک دس تَاًٌذ هی دسهبى ٍ ثْذاضت کبسکٌبى

 :است هوکي هطتشی

 ثبضذداضت ٍحطت خَد، ثیوبسی احتوبلی ضذیذ ٍ یب حتی هشگ ًبضٌبختٍِضؼیت  اص ُ 

 ثبضذ اسکبى ٍ هؼبلدِ ، ًقل ٍ حول ّبی ّضیٌِ تبهیي ًگشاى 

 ثبضذ کِ ثشای آًْب ثشًبهِ سیضی کشدُ است کبسّبیی ػذم اًدبم ًگشاى  

 سا پزیشش ضذُ یب هَاسد ٍ ضذُ اًدبم اسخبػبت توبم تب ثبضذ داضتِ اسخبع یسخیستش یک ثبیذ ّوِ هشاکض سالهت

 دس کِ استبًذاسد اسخبعسیدستشی  یک. ضَد هی استفبدُ سًٍذ اسخبع ثش ًظبست ثشای اعالػبتایي  اص. کٌذ سدیبثی

. (کٌیذ هشاخؼِ 2 ًوًَِ ًوًَِ ثِ) کٌذ تسْیل سا اهش ایي تَاًذ هیثکبس گشفتِ هی ضَد،  خذهبت اسائِ ضجکِ سشاسش

 

 

 



 

 

 هرکس دریافت ارجاع

 اسخبع فشم ثب سا ثیوبس ٍ کشدُ ثیٌی پیص سا ٍسٍد تَاًذ هی کٌٌذُ اسخبع دسیبفت هشکض قجلی، اخغبس غَست دس 

 سا هطتشی اص کلی اسصیبثی تب کٌٌذ هی استفبدُ اسخبع فشم دس ضذُ اسسبل اعالػبت اص آًْب. کٌذ پزیشش خَد

 .کٌٌذ آغبص سا دسهبًی هذیشیت ٍ دٌّذ اًدبم

 ثجت فشهْبی  ٍ هطتشی ثِ کیفیت ثب خذهبت اسائِ ثشای خَد ٍیژُ هٌبثغ اصاسخبع  کٌٌذُ دسیبفت هشکض

 .کٌذ هی استفبدُاستبًذاسد 

  ّبی ثؼذی سا ثشای  پیگیشی یب تَاًجخطی ثشًبهِهشکض دسیبفت کٌٌذُ اسخبع،  ،غَست لضٍمدس اداهِ کبس دس

 .ثیوبساى ثشًبهِ سیضی هی کٌذ

 است هْن اٍلیِ هشاکض ثِ اسخبع سسیذ، پبیبى ثِ ثبالتش سغح هشاکض دسهبًی دس هطتشی اص هشاقجت کِ ٌّگبهی .

 ایي. (کٌیذ هشاخؼِ 1 ًوًَِ اثضاس ثِ) دىکي هی تکویل سا اسخبع فشم پبییي قسوت کٌٌذُ دسیبفت هشاکض

 ّوچٌیي ٍ ثبالتش سغح هشاکض تَسظ هؼبلدِ ٍ تطخیع ّب، یبفتِ  ثِ هشثَط اعالػبت ضبهل استجبعبت

 هشکض ثِ ثیوبس تَسظهی تَاًذ  فشم اسخبع ثبصگطتی. استتش  پبییي سغح هشاکض اص اًتظبس هَسد ّبی پیگیشی

 هشاقجت تٌْب ًِ استجبعبت ایي. ضَد اسسبل ًیض پست یب فکس عشیق اص است هوکي اهب ضَد، دادُ تحَیل اٍلیِ

 آًْب کبسهٌذاى ٍ هشاکض اٍلیِ ثشای ًیض سا هذاٍم آهَصش ثلکِ کٌذ، هی تضویي سا ثیوبس اص غحیح پیگیشی ٍ

. کٌذ هی فشاّن

 هشکض اسخبع دٌّذُ ثبصخَسد  ثِ اسخبع ثَدى هٌبست هَسد دس تَاًذ هی ّوچٌیي اسخبع کٌٌذُ دسیبفت هشکض

 ثبضذ، داضتِ ٍخَد هطکلی ضذُ اسسبل اعالػبت یب آى سشػت ، آى صهبى ، اسخبع ثِ ًیبص دسهَسد اگش. . دّذ

 هشاکض ثِ ایي. دىدُ اسائِ اٍلیِ هشاکض اسخبع دٌّذُ ثشای سا ای ٍیژُ ثبصخَسد ثبالتش سغح هشاکض کِ است هْن

 .غحیح تشی پیشٍی ًوبیذ اسخبع سًٍذ اص آیٌذُ دس تب کٌذ هی کوک تش پبییي سغح

 (کٌیذ هشاخؼِ 2 ًوًَِ اثضاس ثِ) ًذىک هی تکویل ًیض اعالػبت سا خَد هٌظش  اص اسخبع کٌٌذُ دسیبفت هشاکض 

 

 ظرفیت ایجاد ٍ ًظارت

 

 سًٍذ ٍ ثش  هشاخؼِاسائِ خذهت  هشاکض ثِ هبُ ّش ثبیذ سغَح ّوِ دس هشاکض اسائِ خذهت سشپشستبى ٍ هذیشاى

 اٍلیِ دسهبًی هشکض یک دس کِ هطتشیبًی دسغذ 10 تب 5 ثیي هؼوَالً. کٌٌذ ًظبست ،اخشای سیستن اسخبع



 

 هذیشاى. ضًَذ هی اسخبع ثبالتش سغح ثِ تش تخػػی ّبی هشاقجت یب تطخیػی خذهبت ثشای ضًَذ هی دیذُ

 :دٌّذ قشاس ثحث هَسدثب کبسکٌبى  سا هی ضًَذ رکشی کِ دس پبییي هَاسد ثبیذ

 ضًَذ ضٌبسبیی د،ىضَ هؼبلدِ ٍ ثذٍى اسخبع خَد هشاکض اٍلیِ دس غحیح عَس ثِ ثبیذ کِ سا هَاسدی 

  ثشسسی ضذُ تب هطخع ضَد کِ آیب اعالػبت  (سغَح ثبالتش )ثبصخَسدّبی اسائِ ضذُ اص هشاکض دسیبفت اسخبع

 (کِ ثبصخَسدی دادُ ًطذ )هَاسد اسخبع ضذُ •کبفی فشاّن ضذُ ٍ اقذاهبت الصم غَست پزیشفتِ است یب خیش؟

 یب خیش؟ ًوَد دسیبفتسا  ثبالتش سغح کِ ثیوبس خذهبت تب اعویٌبى حبغل ضَد کٌٌذ پیگیشی سا

 هطخع ضًَذ ضذُ اسسبل اعالػبت ثَدى کبهل ٍ سشػت ثٌذی، صهبى ثِ هشثَط هَضَػبت 

 هَسد دس ثحث ثب. داد پَضص ّن ثب دسهبًگبُ ٍ ثیوبسستبى کبسکٌبى ثب خلسبت دس تَاى هی سا تحلیل ٍ تدضیِ ایي ًتبیح

 تقَیت یب ثبلیٌی آهَصش ضبهل ایي  -کٌٌذ هی هطخع سا است الصم اهَس ثْجَد ثشای کِ سا آًچِ کبسکٌبى هَضَػبت،

 کِ کٌٌذ حبغل اعویٌبى ثبیذ هشاکض سشپشستبى ٍ هذیشاى. است آى هشاحل یب اسخبع سیستن اص خبغی ّبی ثخص

 ًظبست ثب تَاًذ هی ّبی هَخَد ظشفیت افضایص ٍ خذهت ضوي آهَصش. ضَد هی ػول ٍ پیگیشی هَاسدی چٌیي

 هی سا سٍاًی ثیوبسیْبی ٍ غشع ثبال، خَى فطبس دیبثت، هبًٌذ هضهي ثیوبسیْبی هذت عَالًی دسهبى .ضَد تقَیت خَة

 هی تضویي سا هطتشی اص هشاقجت ثبالی کیفیت تٌْب ًِ اهش ایي  -کشد هذیشیت هٌبست ثغاهي ثب دسهبًی هشاکض دس تَاى

 فشاّن هی ًوبیذ سالهت ثبالتش سغح ٍ هطتشی ثشای سا کوتشی ثبس ٍ داسد ّوشاُ ثِ ًیض سا ثیطتشی ساحتی ثلکِ کٌذ،

 

 هداٍم کیفیت بْبَد

 قشاس ًظش تدذیذ هؼشؼ دس سالهت، ًظبم اّذاف تحقق ساستبی دس ٍ ػولی تدشثِ ثِ تَخِ ثب ثبیذ اسخبع سیستن

 ػولکشد تحلیل ٍ تدضیِ ثِ ًیبص است هوکي ، آهبسی سًٍذّبی ٍ الگَّبی ثِ ًگبُ اص فشاتش ، ای دٍسُ ثغَس. گیشد

.  ثبضذ اسخبع سیستن

 

  



 

 

 

 برای سیستن ارجاع فرهْای هرتبط

  



 

 

Name of facility: Referral Form original / copy 

Referred by: Name:                                                      Position: 

Initiating Facility 

Name and Address:  

 Date of referral: 

Telephone arrangements 

made: 

YES   NO   Facility Tel No. Fax No. 

Referred to Facility 

Name and Address: 

 

Client Name  

Identity Number  Age: Sex: M F 

Client address  

Clinical history 
 

Findings 
 

Treatment given 
 

Reason for referral 
 

Documents 

accompanying referral 

 

Print name, sign & 

date 

Name:   Signature: Date: 

Note to receiving facility: On completion of client management please fill in and detach the referral back slip below and send with patient or send by fax or mail. 

--------------------------------------------------receiving facility - tear off when making back referral---------------------

--------------- 

Back referral from 

Facility Name 

 Tel No. Fax No. 

Reply from  

(person completing form) 

Name: Date: 

Position:  Specialty: 

To Initiating Facility:  

(enter name and address) 

 

Client Name  

Identity Number  Age: Sex: M F 

Client address  

This client was seen 

by: 

(give name and specialty) 

                                                                             on date: 

Patient history  



 

Special investigations 

and findings 

 

Diagnosis  

Treatment / operation  

Medication prescribed  

Please continue with: 
(meds, Rx, follow-up, care) 

 

Refer back to:                                                     on date: 

Print name, sign & date Name:   Signature: Date: 



 

Register of Referrals OUT 

Date 

referral 

made 

Client Name (M or F) Identity No. Referred to 

(name of facility / specialty) 

Referred for 
Date Back 

referral  

received 

Follow-

up 

required  

YES / 

NO 

Follow-up 

completed 

YES / NO 

Appropriate 

referral  

YES / NO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         



 

 

Register of Referrals IN 

 

Date 

referral  

received 

Client Name (M or F) Identity No. Referred from 

(name of facility / specialty) 

Referred for 
Appropriate 

referral  

YES / NO 

Summary of treatment 

provided 

Date Back 

referral  

sent 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


